
HET MODERNISME IN FRIESLAND 
OMSTREEKS 1870, 

DOOR 

H. J. BUSÉ. 

De herkomst t der moderne richting 
in Friesland. 

° 
"Wees of consequent en volbloed orthodox of eerlijk en 

volkomen modern", schreef P. H. Hugenholtz Jr. in zijn 
,,Indrukken en Herinneringen", toen hij als Leeuwarder 

predikant in de jaren 1862-66 vruchteloos tegen de des- 

tijds in de noordelijke provincien onder de modernen heer- 
schende Groninger richting te velde trok. Tevergeefs - 

zoo klaagde hij - spande hij met Colenbrander, predikant 
te Engelum, in het Friesch Theologisch Gezelschap alle 
krachten in, om "de moderne theologie te ontvouwen en 
te verdedigen" 1). Hij achtte de Groninger theologie even 

,benauwend" als de Friesche baai. Toen Mevrouw Ds. 
M. Wijt-Posthuma deze vergelijking las,. verklaarde zij : 
"Wij modernen uit het Noorden, wij zijn geworden uit 

Groningsche Theologie, wij zijn gelukkig geweest in Gro- 

ningsche Theologie, en wij vragen waardeering voor haar 
zoowel als voor iedere andere" ,2). In deze haar meerdere 

1) P. H. Hugenholtz, Indrukken en Herinneringen, Amsterdam 1904, 
Mz. 106. 

2) M. Wijt- Posthurna, Herinneringen aan dc opkomst der modei-ite 
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waardeering stond Mevrouw Wijt niet alleen. Niemand 
minder dan Kuenen schreef: "Onze denkbeelden zijn de 
hunne niet, noch ook bij wettige gevolgtrekking daaruit 

afgeleid. En toch zijn zij onze vaders, want zij hebben de 

vrijheid liefgehad, gebruikt, gehandhaafd" 1). Ook in onze 

dagen wordt de ricbting van Hofstede de Groot c. s. meer 
naar waarde geschat. Dr. J. Huizinga schreef : "Het was 
niet hunne historische beschouwing maar het innige ge- 
voelselement", dat insloeg. Even verder: "Dit was iets 

heerlijks en iets nieuws ; dit verschilde zoozeer van 
de nuchtere, effen vereering van nuttigbeid en deugd 
waarin de meerderheid der predikanten leefde, dat deze 

jongeren als mystieken golden, wat zij toch nooit geweest 
zijn" Desgelijks luidt het oordeel van Dr. Roessingh 3). 
Dat de invloed der Groninger School in de noordelijke 
provincien omstreeks 1870 sterk is geweest, blijkt uit het 

feit, dat zij nog heden ten dage in deze gewesten krachtig 
zich openbaart. Wie de Friesche modernen omstreeks '70 
met de Groningers vergelijkt, vindt dan ook vele paral- 
lellen. Yooreerst treft ons beider gemoedelijkheid. In tal 
van moderne brochures en zelfs strijdschriften komt dit 
uit. Gemoedelijk was ook de geest der oprichters van den 

Protestantenbond, 6enmaal per week vergaderd in de con- 
sistoriekamer der Herv. Kerk te Dokkum, die tegenover 
Opzoomer e. a. de vrijzinnigen en evangelischen niet wil- 
den buitensluiten 4). Gemoedelijk zijn de artikelen van 

"De nieuwe richting in het leven. Bladen ter godsdien- 
stige volksontwikkeling", onder reda.ctie van A. S. Car- 

pentier Alting, A. A. Deenik M.L.zn. en W. Reilingh Dz. 
Hetzelfde kan gezegd van de ,,Stniverspreeken van woord- 

richting op hot platteland in Friesland, 2e druk, Amsterdam '1905, 
biz. 13. 

1) A. Kuenen, Het goed recht tier Modernen, 1866, blz. 43. 
2) Dr. J. Huizinga, De Groninger Richting in : De Gids, 19t4, Dl. III, 

blz. 190. 
3) Dr. K. H. Roessingh, De moderne theologie in Nederland, Gron. 

1914, biz. 43. 
4) Openingssooord, gesproken op de eerste vergadering, 31 Octo- ' 

ber 1871, te Utrecht gehouden; Losse Bladen, blz. 123 v.v. 
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voerders der Nieuwe Richting", verzameld door Dr. H. 

Oort, destijds predikant te Harlingen. Dit alles herinnert 
aan hetgeen Hofstede de Groot schreef : "Wat onder lang- 
durigen kamp, door onafgebroken studie en ernstig gebed, 
bij zuivere waarheidsliefde ons ten laatste eigen is ge- 
worden, dat is een deel en grondkracht van ons wezen, 
een onverliesbaar levensbestanddeel, door geen redeneering 
van anderen, door geen twijfeling, door den dood zelfs 
niet ons te ontrooven" 1). 

Ook een syncretistische strooming ontbreekt bij de oud- 
modernen in Friesland niet, hoewel bij. de Groningers 
scherper geaccentueerd 2). De student Carpentier Alting 
schreef aan Prof. Doedes : »De vruchten van den arbeid 
der onderscheidene bouwlieden zal eens openbaar worden. 

Ja, ieder zie dan toe, hoe hij bouwe ; maar dan stellen 

wij 6ene voorwaarde, het moet zijn in den geest van 
Christus" 3). Elders heet het : "Wij (modernen) wilden der 
waarheid bevorderlijk zijn, en, kan het wezen - het "Misver- 
stand", dat de strijdende partijen, ook naar onze meening, te 
veel van elkander houdt verwgderd, meer en meer doen ver- 

minderen, om zoo toenadering mogelijk te maken" 4). Als 

predikant te Dokkum schreef Alting aan Hofstede de Groot: 

"VPij modernen sluiten U niet uit, omdat wij weten, dat het 

genoeg is, zoo Christus maar gepredikt wordt, ook al ge- 
schiedt bet niet op onze wijze" 5). Ook de verhouding 
tusschen theologie en richting wijst bij de Friesch-moder- 
nen uit dien tijd al zeer sterk naar Groningen. Achtte 
De Groot die theologie de beste "welke het meest de liefde 

bevordert", en die kerk en eeuw beter dan de vroegere 

1) P. Hofstede de Groot, Vijftíg jaren in de Theologie, Groningen 
1872, blz. 17. 

2) Veel werd destijds ook in Friesland gelezen, : De moderne ortho- 
doxie en de Herv. Kerk. Brief van een modern aan een orthodox 
predikant, vertaald door A. G. van Anrooij, Kampen 1868. 

3) Philalethes, Niet : Modern of Apostoli3Ch Christendom, Leiden 
1861, blz. 3t. 

4) T. a. p., blz. 6. 
5) A. S. Carpentier Alting, Open Brief aan Hofstede de Groot, 

blz. 10. 
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"welke boven deze aitnemend zijn in de liefde" 1), de 

Friesche woordvoerders der moderne richting verklaren 

nadrukkelijk, . dat zij geen theologie brengen, maar de mo- 
derne richting. Z# onderschreven allen wat Jungius om- 
trent de toekomst getuigde : "Hij behoort aan de moderne 

richting, w6l te onderscheiden van moderne theologie" 
Het is niet te verwonderen, dat ook de fouten der 

Groningers den Friesch-modernen omstreeks '70 aankleven. 

zit zijn dikwijls weinig minder vaag en onzeker. Hun 

theologie is bijna even "christocentrisch, met een niet 

principieel, maar toch wel zeer krachtig Biblicisme" 3). 
Zij durven de consequenties van hun stelsel niet altijd 
aan en zijn dus weinig radicaal; en evenzeer als de 

Groningers bezigen zij vaak een verouderde terminologie 4). 
In dit alles ligt niets verwonderlijks, wanneer wij be- 

denken dat meer dan 80 °% der predikanten in dit gewest 
hun licht bij Groningen hadden opgestoken. En dat Friesche 

gemeenten bij voorkeur Friezen tot predikant beriepen, 
was niet alleen om bun richting. Friesland ondervond nog 
steeds, dat er in isolement nog iets anders kan liggen 
dan kracht en zuiverheid. Mevrouw Wijt verklaarde: ,Nooit 
in mijn leven had ik Hollanders ontmoet, en ik bad soms 
zoo'n nuchter gevoel tegenover zooveel Hollandsche wel- 

bespraaktheid" 5). Maar al zien wij dezen factor niet over 
het hoofd, de voornaamste reden van het 6cbec der eerste 

vergadering van den Ned. Prot. Bond te Utrecht in 1871 

lag in den Groninger zuurdeesem. Terecht zeide Opzoomer 
in zijn "Openingswoord" : ,Het is de aaneensluiting die 

zij vreezen, de vereeniging tot 66n groot bet geheele land 
omvattend verbond, waarmee zij geen vrede hebben .... 

Zij vreezen, dat de vereeniging te uitsluitend modern 
trachtte te zijn, weinig geschikt, om de vrijzinnigen, minder 

i) Yidftig jaren, blz. 31. 
2) Nieuw en Oud, 1870, blz. 267. 
3) Roessingh, t. a. p., blz. 43. 
4) Een klacht, nog dikwijls in onze dagen gehoord. Zie: De l3crnor- 

ming, passim. 
5) M. Wijt-Posthuma, T. a. p., blz. 4. 
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nog om die rechtzinnigen op te nemen, wien het confes- 
sionalisme niet behagen kon. Zij hadden slechts een anti- 

confessioneele, geen moderne vereeniging gewenscht, en 
achtten ook de eerste meer noodig . en nuttig dan de 
laatste" 1). Intusschen het oude spreekwoord, dat de Friesche 

geest zich wel leiden maar niet dwingen laat, heeft Opzoomer 
al evenmin als Hugenholtz gekend ; de invloed der Gro- 

ninger School bleef mutatis mutandis onder de Friesch- 
modernen bewaard. Zij waren omstreeks '70 meer ,vrij- 
zinnig-christelijk" dan "modern-godsdienstig". Wat echter ' 
de Protestantenbond betreft, de geschiedenis zou ook nu 
weer bewijzen, dat de naaste toekomst altijd aan de radi- 
calen behoort. 

En dan de invloed van Scholten, die van 1840-'43 
als hoogleeraar aan de Friesche Hoogeschool verbonden 
is geweest? Scholten, die juist te Franeker zijn bekende 

inaugureele rede bad uitgesproken, die in godgeleerd Ne- 
derland de grootste opschudding verwekte door de nieuwe 

christologie, die Jezus maakte tot "den godsdienstigen 
mensch bij uitnemendheid ?" 2). Het antwoordt luidt: de 
invloed van dezen hoogleeraar telt hier niet mee, daar 
reeds in 1843 net" athenaeum werd opgeheven en het in 
de jaren dat Scholten eraan verbonden was, geen studenten 
in de godgeleerdheid meer opleverde 3). 

Friesch-moderne voormannen 
omstreeks 1870. 

In hoofdstuk VI van "Mnemosyne" i) deelt Carpentier 
Alting de oprichting mede van "Onze Krans", die zooveel 

1) Losse Bladen, biz. 126 vlg. 
2) De volledige titel dezer 17 September 1840 uitgesproken rede 

luidde : Oratio de vitando in I. C. historia interpretanda docetismo, 
nobili ad rem christianam promovendam hodiernae theologiae munere, 
Ann. Acad. 1839/40. 

3) Zie over een en ander: Mr. W. B. S. Boelens, Frieslands Hooge- 
school en het l?vjlcs Athenaeum te Franeker, Leeuwarden 1869, Dl. II, 
blz. 803-815. 

4) A. S. Carpentier Alting, Mnemoayne, Leiden 1888, blz. 70 vgg. 
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schitterende stralen over Friesland en daar buiten zou 

uitwerpen. Zij bestond uit een vijftal, later zevental predi- 
kanten, die voor het eerst in 1868 samenkwamen in de 
consistoriekamer der Herv. Kerk te Dokkum. E6n keer 

per maand vereenigden zij zich met het doel ,elkaar te 

helpen, steunen, voorlichten, aanvuren om te arbeiden 
voor de verwezenlijking van een ideaal, dat wij liefhadden 
met geheel ons hart, geheel onze ziel en al onze krachten". 
Er bestond behoefte om een dergelijke vereeniging in het 
leven te roepen. Alting schrijft : "We stonden aan den 

ingang van de kampplaats. Ons arbeidsveld lag midden 
tnsschen de dorre akkers der meest consequente, aller- 

hardste, geestdoodende protestantsche orthodoxie ...." 

"'t Waren de dagen waarin de nieuwe richting althans 
in onze omgeving, voor 't eerst weer openlijk optrad 1). 
Welk een opgewekt leven, overal en in alles ! Honderden 

vragen nog onbeantwoord. Iedere dag bereidde nieuwe 

verrassingen, opende nieuwe wegen van studie en na- 
denken". Scholten, Kuenen, Opzoomer, Busken Huet, Baur 
en hunne geschriften werden in die dagen, - en niet 
alleen door predikanten ! - druk besproken. Wat deze 
Krans deed? "Een werkprogram bestond niet", schrijft 
Alting. ,Telkens als wij samenkwamen, hadden we zoo- 
veel te zeggen en te vragen. Want we waren allen aller- 
eerst mannen der praktijk ; we kwamen uit het midden 
der gemeente, waar ook de trilling gevoeld werd van den 

schok, die al het oude deed wankelen. Wij gevoelden het: 
ons werden telken dage vragen gesteld, levensvragen waren 
ze. Bovendien: wij zelven gevoelden zoo vaak al het ge- 
wicht van den twijfel. Daar waren velen onzer geestver- 
wanten die meenden, in den naam der gerechtigheid, het 

redenaarsgewaad te moeten afleggen, en een anderen werk- 

kring zochten" 2). Elders heet het : "Wij deelden elkander 

1) Wel waren er v66r dien tijd modernen in Friesland, doch eerst 
omstreeks '70 vertoonden zij teekenen van krachtig, opbloeiend leven. 
Een soort can modern r£veil t 

2) T. a. p., blz. 73. Zie over hen: Dr. J. Reitsma, Geschied. van de 
Hervorming en de Herv. Kerk, 3de dr., Utr. 1916, blz. 823 vgg. 
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de resultaten mede van ons denken en zoeken, we be- 

spraken al de vragen van den dag ; we stelden alles aan 
de orde, wart ons thans bewoog. En nooit keerden we 
huiswaarts of we gevoelden, dat we weer levensmoed 
hadden vergaderd, dat onze blik was verruimd, dat onze 
kracht weer was gestaald, of we waren sterker voor de 
taak die ons weer wachtte" 1). Bij deze samensprekingen 
bleef het echter niet. Twee jaren later werd de ,Krans" 
veranderd in een ,redactiebureau". Men riep een periodiek 
in het leven "waarin onzen gemeenteleden de nieuwe denk- 
beelden eens helder en klaar (zouden) worden uiteengezet". 
Men wenschte geen stichtelijke lectuur te brengen, maar vrijen 
vroomheid te wekken, de onverschilligen wakker te schud- 

den, de afgedwaalden terug te roepen" 2). Zoo ontstond 

"De nieuwe richting in het leven. Bladen ter godsdienstige 
volks-ontwikkeling", onder redactie van A. S. Carpentier 
Alting, A. A. Deenik M.L.zn. en W. Reiling Dz., respec- 
tievelijk predikanten te Dokkum, Ternaard en Metslawier. 
Deze periodiek beleefde vier jaargangen 3). Toen moest de 

" 

uitgave gestaakt. Inplaats van den uitgever S. R. Schaafsma 
te Dokkum die "zijn arbeid moest staken", kou geen 
ander gevonden worden. Wie deze vier boekdeelen inziet, 
ontvangt een diepen indruk van den invloed, die van de 
honderden exemplaren waarin zij verschenen, over Fries- 
land uitging. 

De practische leden van dezen Krans waren daarmede 
niet tevreden. Zij vroegen zich af, of niet een bond kon 
worden opgericht "niet van predikanten, maar waarin het 
leekenelement op den voorgrond zou treden" 4). "Wij ge- 
`voelden", schrijft Alting, "de Kerkgenootschappen zouden 
een bangen strijd tegemoet gaan, mogelijk zou hun levens- 
avond spoedig gekomen zijn. Zou zulk een bond dan niet 
de grondslag kunnen worden van een nieuwe vereeniging, 
eene betere godsdienstige gemeenschap, een vriendelijke 

1) T. a. p., blz. 74. 
2) T. a. p., blz. 76. 
3) De verschijndata waren 1 Januari 1868, '69, '70 en '71. 
4) T. a. p., blz. 78. 
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wijkplaats voor allen die zich niet langer konden tehuis 

gevoelen binnen de muren der bestaande Kerken" 1) ? Er 
werd besloten op de eerst volgende "vergadering van mo- 
derne predikanten in de noordelijke provincien" te Leeuwar- 
den de zaak aan de orde te stellen en er zoo mogelijk 
een voorstel van te maken. Aldus geschiedde, en in 1870 

werd "na lang wikken en wegen" besloten zulk een ver- 

eeniging in het leven te roepen. Bgzonderheden daarom- 

trent deelt Alting niet mee. Een notulenboek der verga- _ 

deringen te Leeuwarden is nimmer aangelegd 2), en bijna 
allen der toen levenden zijn overleden. Toen ik mij om 

inlichtingen richtte tot Ds. B. W. Colenbrander, emeritus- 

predikant te 's-Gravenhage, ontving ik een schrijven, welks 
inhoud in sommige opzichten afwijkt van Alting's mede- 

deelingen. Colenbrander schrijft : "Van de vroegste ge- 
schiedenis der vergadering van moderne predikanten te 
Leeuwarden is mij bekend, dat daar reeds door Ds. G. 
ten Cate, doopsgezind predikant te Drachten, de vraag 
gesteld is of wij niet beter deden met een bepaalde ver- 

eeniging te stichten met het doel ,het confessionalisme te 

bestrijden'. Hij deed dat op aandrang van mij. Wij zagen 
elkander zoo te zeggen dagelijks 3) en zoo had ik hem ook 

meegedeeld, hoe wij toen dreigden de vrijheid van geweten 
te verliezen, aangezien de Synode plan had de Modernen 
ten aanzien van den doop te dwingen. A. E. van Eerde 

n.l., predikant te Worknm, had met weglating van het 
formulier voor den doop en met gebruikmaking van een 

eigen doopformule gedoopt 4). Hoewel nu die zaak enkel 
de Ned. Hervormden gold, verzocht ik mijn vriend Ten 

1) T. a. p., blz. 78. 
2) Er bestaat slechts een kasboekje voor jaarlijk3che ontvingsten en 

nitgaven. 
3) Colenbrander was destijds predikant te Drachten. 
4) Wie van deze doopkwestie met hare ver strekkende gevolgen 

meer wil weten, leze : Dr. M. Niemeyer, Open Brief, gericht tegen de 
brochure van den Koudamer predikant L. Tinhout, Christelijke Doop 
of Spot-Doop, respectievelijk verachenen Sneek 1869, en Amsterdam ' 

1868. 
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Cate de zaak het eerst ter sprake te brengen ; iets waartoe _ 
ik voor mij en voor hem geldende reden had. Nadat hij 

gesproken had, viel ik hem zoo krachtig mogelijk bij en 

werd ik daarbij flink door W. Zaalberg?; van Bergum, met 

wien ik als ringbroeder de zaak ook besproken had, ge- 
steund. Men besloot de provinciale vereeniging te houden; 
die telkens besluiten zou, of men al of niet het volgend 

jaar weer zou bijeenkomen. Daarop werd ik door het Mo- 

deramen uitgenoodigd om het door mij ingediende voor- 

stel voor de vergadering van den herfst van '69 zelf in 

te leiden. Die vergadering had plaats den 22 October. 

Daarin werd een commissie benoemd, met den last om 

over min voorstel een rapport in te dienen en dat in 't 

voorjaar van '70 te behandelen op een samenkomst buiten 

_ de provinciale vergadering om. Die vergadering is gehou- 
den den 18den Maart '70, en daar werd besloten een 

vaste vereeniging te stichten, die den naam van "Gewe- 

tensvrijheid" dragen zou 1), welke naam op de vergadering 
van 31 Oct. '71 te Utrecht met dien van "Protestanten- 
bond" is verwisseld. Omdat de vergadering van 18 Maart 
1870 op zich zelf stond, is er door den secretaris der 

provinciale Vergadering in zijn notulenboek geen melding 
van gemaakt 2). Ook die van "Gewetensvrijheid" heeft 
dat niet gedaan, omdat die vereeniging toen feitelijk nog 
niet bestond. Ergo: bestaan er geen notulen van, en dat 
is jammer". 

Tot zoover Colenbrander, wien ik hier dank zeg voor 

zijn'e mededeelingen. Het is alleszins begrijpelijk, dat het- 
zelfde idee in denzelfden tijd naar aanleiding van die 

Workumsche doopkwestie en hare mogelijke gevolgen op- 
kwam te Dokkum en te Drachten. Er behoeft dus geen 
tegenspraak te zijn tusschen de mededeeling, van Alting 
en Colenbrander, ook al noemt de laatste geen der leden 

1) In het voorloopig comite dat uit predikanten bestond maar het 
recht had leeken aan zich toe te voegen, werd ook gekozen Wietse 
Benedictus van der Veen, den flinken secretaris van Haskerland, die 
te Joure woonde (Zie over hem blz. 10i). 

2) Colenbrander vergist zich hier (Zie noot 3, blz. 88). 
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van "onzen Krans". Maar Alting's vermelding der feiten 
is zoo stellig 1), dat wij hier ter plaatse met eere hunne 

namen willen vermelden : Carpentier Alting te Dokkum, 
Deenik en Eilerts de Haan te Ternaard, Reilingh te Metsla- 
wier en hun wakkeren voorzitter Bruinwold Riedel van 

Waaxens, ,voorzitter bij de gratie zijner persoonlijkheid", 
schrijft Alting. Later vallen M. W. Scheltema en H. van 

Veen, beiden te Dokkum dit vijftal aan. 
En nog is de lijst hunner verdienste niet vol. Immers, 

ook aan de oprichting der "vergadering van moderne 

predikanten te Leenwarden" gaf de Dokkumer Krans den 
stoot. Wat ik bij gebrek aan een notulenboek daarvan te . 

weten kwam, is het volgende: Werd die van moderne 

theologen te Amsterdam reeds in 1865 opgericht 2), 27 
October 1868 vergaderden de moderne predikanten voor 

het eerst t te Leeuwarden. Het verschil in naam teekent. 

De vergaderingen te Leeuwarden droegen geen theolo- 

gisch karakter. Er werden geen wetenschappelijke vragen ' 
behandeld en de samenkomsten hadden een zuiver practisch 
doel. Er werden kerkelijke en sociale vraagstukken be- 

sproken die met de godsdienstige samenhingen. Zij stonden 
niet tegenover maar naast de verschillende predikanten- 

vereenigingen, waarin mannen van elke richting het woord 

voerden. Niet-modernen waren dus niet uitgesloten, maar 

zelfs hoogst welkom 3). Deze kwamen echter niet en sinds 
werd het modern karakter dezer vergaderingen steeds 

scherper geaccentueerd. Men begon theologische en wijs- 

geerige vraagstukken te behandelen. Slechts de bijdrage 
na de pauze herinnert nog aan het doel der oprichting. 
Waar deze voor de drie noordelijke provincien opgerichte 
vergaderingen altijd te Leeuwarden werden gebouden, be- 

1) Ook in zijn toespraak op de feestelijke 50ste Vergadering van 
' moderne theologen, 13 April 1915 te Amsterdam, gaf Alting geheel 

dezelfde voorstelling der feiten, die nimmer weersproken is. 
2) Voorbereid 2 Mei 1865, kwamen 30 Augustus slechts eenige stads- 

predikanten bijeen. 11 en 12 April 1866 werd de eerste feitelijke ver- 

, gadering te amsterdam gehoaden. 
3) Zie Carpentier Alting, Open Brief aan Ho fstede de Groot, blz. 5. 
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stond het moderamen meestal uit Friezen. In 1870 Colen- 

brander, Carpentier Alting, Deenik, Reilingh en B. C. J. 

Mosselmans uit Groningen. 

Modern geloof omstreeks s 1870 in Friesland. 
' 

De Friezen met hun Groningsche aspiraties strekten 

gretig de hand uit naar Pierson's ,,Bespiegeling, gezag 
en ervaring" Hun geloof was immers ervarings-geloof. 
Zij gingen niet op in bijbelcritiek en nog minder in gods- 
dienstige negaties 2). In hunne geschriften en preeken om- 

streeks '70 vinden wij tal van bewijzen, dat zij veel meer 

positief waren dan weinig jaren later, toen het radicalisme 
den invloed der Groningers steeds meer overvleugelde. 
Men leze bijv. de geloofsbelijdenis van E. C. Jungius in 

1870: "Wij gelooven aan het beeld Gods in elken mensch. 

Wij gelooven daarom, dat in eindelooze zedelijke ontwik- 

keling het doel van ons mensch-zijn gelegen is. Wij ge- 
looven dat op den duur niets het geestelijk leven kan 

deren. Want alles is het onze. Wij gelooven dat het beeld 
Gods alleen kan ontwikkelen op den bodem der vrijheid, 
dat iedere gewetensdwang onmenschelijk is, en elk gezag, 
hetwelk iets anders is dan de instemming van onzen geest 
met wat zich als waarheid aan ons aanbeveelt, bestemd 
is verbroken te worden] Wij gelooven dat de waarheid in 
het eind altoos voordeelig moet wezen, en elke poging 
om haar licht af te sluiten, zonde is. Wij gelooven dat 
de hoogste waarheid is de eeuwige heerschappij der liefde 
en der zelfverloochening. En dit alles gelooven wij, om- 
dat wij gelooven in een goddelijke macht, wier werking, 
wier nabijbeid wij persoonlijk ervaren in den Vader der 

geesten, wiens beeld het heerlijkst door Jezus vertoond is" 
Ziehier een positieve, moderne geloofsbelijdenis, gegrond 

niet op bespiegeling, nog minder op gezag, maar op er- 

varing. Jungius noemt de moderne richting dan ook "de 

1) Utrecht t 855. 
2) De gewone aanklacht der Confessioneelen. 
3) Nieuw en Oud, 1870, blz. 348. 
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oud-christelijke", ,omdat het modernisme de godsdienst 
der ervaring is, en als zoodanig blijkt zoo uitnemend ge- 
schikt te zijn voor dezen nieuweren tijd, waarin de be- 
hoefte aan de zekerheden der ervaring zoo machtig begint 
tes ontwaken" 1). Met een glimlach hoorde men aan wat 
Da Costa schreef: "Modernen zijn bestr#ders van Christus 
en zijne Apostelen. Zij getuigen van niets dan van eigen 
woord en uitspraak" 2). Zulke beschuldigingen raakten _ . 
hen niet. De uitnemende redacteur van ,Nieuw en Oud", 
Dr. A. L. Poelman schreef in 1869 in een artikel "Yer- 
stand en hart", o.a. "Godsdienst is geen leer, maar leven. 
Het is eene gemoedsgesteldheid; de zetel ervan ligt niet 
in het hoofd, maar in het hart. Niet het begrip, maar 
de gezindheid bepaalt deszelfs waarde. Deze stelling kan 
men hertz grondbeginsel der 'moderne richting noemen" 3). 
Ook hier dus een beroep op de ervaring, al besluit hij 
zijn artikel met de woorden: "Getrouw aan het beginsel, 
dat de godsdienst in het hart woont, en slechts uit de 
reinheid der gezindheid zijne kracht en waarde kan ont- 

leenen, zullen wij daarom niet ophouden de rechten van 
het verstand te eerbiedigen en de wetenschap te huwen 
aan het geloof" 4). Herderschee verklaarde: ,Onze sterkte . 

ligt in de eigen ervaring van Gods nabijheid, in eene en 
. dezelfde betrekking tot God als waarin Jezus stond tot 

den Vader. Met 66n woord: niet in het aannemen van 

eenig leerstuk maar in de navolging van Christus" 5). 
Welnu, ook de Friezen spraken aldus. Bij zijn afscheid 

van Dokkum sprak Carpentier Alting: ,Ik heb u altijd 
dit gezegd, als ge in u zelven de heerlijke macht der 
liefde gevoelt,, weet dan dat Hij, die u zoo formeerde, 
ook de Liefdemacht m o e t zijn" 1). Op ervaring werd 

1) Nieuto en Dud, 1870, blz. 268. 
2) Wat er to Leiden geleerd wordt, blz. 11. - 

, 3) Nieuw en Oud, 1869, blz. 503.. 
4) T. a. p., blz. 518. ' 

5) T, a.ln., blz. 533. ° 
6) A f8ehei'dswoord van A. S. Carpentier Alting tot de Herv. Gemeente 

van Dockum, 30 April 1882, blz. 20. 
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altijd gewezen. Een veel geliefde uitdrukking was ,vroom- 
heid des barten". Niet alleen bij het geloof in God. De 

ervarings-methode wordt ook aangeprezen voor het nauw 

daarmee samenhangend onsterfelijkheidsgeloof. Zoo schreef 

Alting: "Ervaring leert, dat we in onze beste uren 

hongeren en dorsten naar 't eeuwige en volmaakte, en 
waar die zelfde ervaring ook leerde dat in den mensch 

geen natuurlijk verlangen bestaat of er is ook bevrediging 
voor te vinden, meenen de modernen o.a. met Jezus te 

mogen verwachten, dat God dien honger en dorst be- 

vredigen zal" 1). Eenige bladzijden verder: ,Eerbiedig 
onze blijde overtuiging, waartoe ervaring ons leidde, dat 

' 

God krachtens de eeuwige onveranderlijkheid van zijn 
wezen en werken, er ons toe brengen z a 1, omdat hij de 
kiem der volmaking in onus. plantte en onze God ons 

' 
niet kwelde met een ijdele hoop, niet liefdeloos en wreed, 
maar rechtvaardig en wijs" 2). En met groote instemming 
haalt hij de woorden aan van A. R6ville, voorkomende 
in »Neerlands Kansel": "Wees gegroet, lichtvolle hoop, 

. als voorgevoel door de besten onder de menschen ge- 
koesterd, door sommige wijzen betoogd, door Jezus alleen 

herschapen in een getuigenis van het geweten, in eene 

onmiddellijke en vaste verzekering. Daar zijn er, die be- 
weren dat gij niets anders zijt dan een verfijnd egoisme. 
Dat is eene onwaarheid: het leven van den heiligsten, 
liefderijksten, edel moedigsten vertegenwoordiger der mensch- 
heid strekt u tot eeuwige rechtvaardiging" 3). Alting voegt 
hier Homan toe: "Dat is o o k de getuigenis der ianerlijke . 

ervaring" 4). 
. 

1) A. S. Carpentier Alting, Zoo gelooven wij ook, - daarom spreken , 
wiy ook, Dockum 1868, blz. 74. Deze brochure was gericht tegen die 
van Dr. R. Kruisinga Homan, Christus of Spinoza? Godsdienst of 
geen godsdienst ? Leeuwarden 1868. Homan had nJ. beweerd, dat men op 
het standpunt der ervaring de hoop der onsterfeIijkhei(moet ontkennen. 

2) T. a.2n., blz. 77. 
3) Neerlands Kansel, blz. 66 vlg. 
4) Toen Alting dit schreef was Hoekstra's De hope der onsterfelijk- 

heid reeds verschenen. Meermalen wordt dit werk door hem met grooten 
lof genoemd. 
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Niet minder belangrijk is de vraag hoe de oud-modernen 
stonden tegenover de Christologie. Kortheidshalve geef ik 
alleen de meening der Friesche woordvoerders, doch velen 
in den lande oordeelden als zij 1). Wij zullen zien, dat 

zij in hun Christusbeschouwing zilch - nog al eens schuldig 
maakten aan een verouderde terminologie. Colenbrander 
noemt Jezus "den volmaakten mensch en daarom den 
zoon van God". "Den volmaakten leeraar en daarom den 

Zaligmaker". "Iemand die getoond heeft te gelooven, dat 
de God van zijn en ons leven de hoogste liefde is". "De 
edele menschenvriend, die voortdurend weigerde om een 
doemvonnis uit te spreken, wiens lust het was om zon- 
daars tot berouw en berouwvolleD tot vrede te brengen". 
nAls zoodanig", besluit Colenbrander, "willen wij hem 
aan onze tijdgenooten voorhouden, opdat deze door ?ie 

geheimzinnige aantrekkelijkheid van zijn persoon getroffen, 
° 

en allen door hem tot zonen en dochteren van God mogen 
gevormd worden" 2). Dit laatste verklaart in welken zin 
Colenbrander spreekt van den zoon van God. Alting ge- 
tuigde : "Weggenomen werd de stralenkrans van het hoofd 
van den Christus der traditie en te voorschijn traden de 
echt menschelijke trekken van den Jezus der geschiedenis, 
van den nooit volprezen vriend van tollenaren en zondaren, 
van den Jezus met de doornenkroon om 't bleek en bloe- 
dend hoofd, maar nu eerst de belichaming van het heer- 

lijkst ideaal" 3). In zijn brochure tegen Homan schrijft 
dezelfde: "Men verlaagt Jezus, wanneer men het ken- 
merk zijner goddelqkbeid zoekt in 't geen uitwendig met 
hem is geschied ; waarlijk, dit is niet uit zijnen geest" 4). 
Even verder : "Gij hebt hem (Jezus) ook wel lief omdat 
uw hart voelt dat in hem de bevrediging ligt van al uwe 

behoeften, omdat ge in hem als 't ware het hart ontdekt 
van uw Vader die in de hemelen is. Welnu, precies de 

1) Zie o, a. J. C. Schuuring in: Nieuw en Oud, 1870, biz.. 138 en 
Jungius, t. a. p., blz. 355. 

2) B. W. Colenbrander, Geen fabelen, blz. 172. 
3) Afseheidsrede van Dok7cum, blz. 8. 

. 4) T. a. p., biz. 17. Zie ook blz. 20 en 23. 

1 
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meening der modernen". En met instemming haalt Alting 
de woorden van Opzoomer aan: ?Eigen ervaring kan 

mij getuigen, dat mijn zin gereinigd, mijn karakter ver- 
beterd wordt, en ik mij nader aan God gevoel, zoo dik- 

wijls ik mij in gemeenschap stel met,J ezus en naar zijn 
voorbeeld mij tracht te vormen" '). In diezelfde brochure 
noemt Alting Jezus "het culmen, het toppunt van de 

godsdienstige ontwikkeling van Israel niet alleen, maar 
van die der voorgeslachten_. in 't algemeen" en meent, 
,,dat de modernen niet behoeven te wanhopen aan de 

mogelijkheid om Jezus te kennen, en dat ze, juist door 
hun critiek, het goud louterende, met des te meer zeker- 
heid Jezus kunnen erkennen als hun ideaal en hem 
kunnen prediken als het voorbeeld dat navolging ver- 
dient" 2). 

Bovenstaande citaten zijn geen pericopen uit radicale 

Christusbeschouwingen, maar evenmin treft hun, Hugen- 
holtz' verwijt: "N og zijn er vele zoogenaamde modernen, 
die in deze dingen op twee gedachten hinken ; die, om 
iets te noemen, aan de persoon van Jezus een absolute 
beteekenis en een goddelijke heiligheid toekennen, die 
hem plaatsen buiten den kring der menschheid" 3). Doch 
allerminst zouden deze Friezen beamen wat Meijboom 
13 September 1915 in zijn referaat te Leeuwarden zeide: 

"Door uitschakeling van Jezus kwamen de modernen 
meer direct tot God". Zoo radicaal waren vele modernen, 
vooral in Friesland, destijds niet. 

Er rest mij nog iets te zeggen over de bijbelopvatting 
en het wondergeloof der oud-inodernen in Friesland, hun 

voorstelling omtrent godsdienst en kerk. Allereerst hun 

opvatting van den bijbel of, zooals zij altijd schreven, 
den Bijbel. Bij zijn afscheid van Dokkum sprak Alting: 

1 ) A. S. Carpentier Alting, Zoo qelnoven 1.oij ook enz., blz. 101. Het 
citaat is uit De Godsdienst, blz. 360. 

2) T. a. p., biz. 104. 
3) P. H. Hugenholtz, Indrukken en Herinneringen, blz. 98. Dat het 

citaat voorkomt in het hoofdstuk : "In Frieslands Hoofdstad'', bewijst, 
dat de schrijver bovenal Friesche predikanten en leeken op het oog had. 
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nods woord is alles wat God zegt. Dat woord is niet 
Voor 't eerst gesproken toen 't eerste bijbelblad beschreven 

werd, en de klank ervan stierf niet uit toen 't laatste 
werd gesloten. Dat woord weerklinkt in iedere menschen- 

ziel, die zich onder den invloed stelt van het ,heilige" 1). 
Maar Groningsch luidt de volgende uitspraak: En vooral 
heeft zij (de moderne richting) het N. T. lief, omdat daarin 
van den Christus wordt gesproken, en ook zij erkent, door 
dien Christus alleen tot God te kunnen gaan" 2). Men 

vergete echter niet, dat Alting toen hij deze woorden 

schreef, nog student was. Bovendien, de nieuwe richting 
was in haar groei en de predikant zou erkennen: ,Het 
dogma beheerscht den exegeet nog te veel !" 3). Omstreeks 

1870, toen bijna ieder exegetiseerde, moest de zienswijze 
van theologen wel snel veranderen. De feestredenaars van 
13 April 1915 gewaagden van het noodzakelijke der critiek 
en de snel veranderde schriftbeschouwing. Oort zeide: 

"Wij waren genoodzaakt te ontleden en te critiseeren". 

Meijboom getuigde: "Onze richting is in den naam der 
critiek gedoopt". Niet anders luidde de uitspraak in de 

zeventiger jaren. Jungius schreef: "Wanneer wij het volks- 
oordeel over den Bijbel in onze dagen eens vergelijken 
met de Schriftbeschouwing der menigte voor een 50 of 
100 jaren, dan is het opmerkelijk, hoe langzamerhand 
allerlei liberale opvattingen onder de scharen zijn doorge- 
drongen. De bedenkingen zijn uit de scholen der geleerden 
in het midden des volks overgebracht" 4). De ontkenning 
kwam echter niet voort uit toomelooze zucht tot critiek. 

"Neen, niet uit wetenschappelijke maar uit godsdienstige 
behoeften in de eerste plaats vloeide zij (de moderne rich- 

ting) voort", schreef Hugenholtz Jr. Jungius ver- 

1) T. a. p., blz. 11. 
2) Philalethes, Nieu : Modern o f Apostolisch Christendom!, blz. i4 

(Een brochure gericht tegen Dr. Doedes). 
3) A. S. Carpentier Alting, Heeft. Jezus Joh. 3: 14 met v¢m9?wa? 

xijnen dood bedoeld ?, biz. 1. - 
4) Nieuw en Oud, 1870, blz. 336. 
5) P. H. Hugenholtz, Indrukken en Herinneringen, blz. 97. 
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klaarde: "Konden wij met enkele ontkenningen volstaan, 
negatien van wonderen en bijbelsche verhalen, van leer- 
stukken en kerkelijke vormen, dan ware het gemakkelijk 
genoeg modern te zijn. Die ontkenningen heeft ook bet 

oppervlakkigst ongeloof met ons gemeen" 1). 
Een enkel woord ook over modern wondergeloof ; in 

dien tijd een brandende questie. Hoevelen hebben hier- 
over geschreven ! Terecht getuigde J. C. Zaalberg Pz. in 
1864: "De wondervraag beheerscht den geheelen godge- 

" 

leerden strijd onzer dagen. Zij is de brandende vraag van 
het oogenblik". Uitvoerig is zij behandeld door den Drach- 
ster predikant B. W. Colenbrander in zijn werk "Geen , 
fabelen". Hij meent, dat ,de wonderen niet werkelijk ge- 
beurd zijn, maar alleen de vrucht uitmaken van de vrome 

verbeelding der ouden" Niet alle oud-modernen oor- 
deelden zoo radicaal. De student Alting schrijft aan Doe- 
des : "... ware dit het point de d6part der moderne 

theologie : wonderlijk = on mogelijk, voorzeker zij zou den 
naam van wetenschappelijke rigting niet verdienen" 3) ; 
"... en zijn ze (de wonderen) al geschied, welnu, het zij 
zoo, bewijzen kunnen zij niets" 4). Alting meent "dat ook 
hierin de ervaring uitspraak zal doen, of de wonderen 
historische facta zijn of niet" 5). Hij was destijds nog 
student ; de predikant zal niet onderschreven hebben : 

zeggen : de geschiedenis dwingt ons ze aan te nemen, 
wanneer de oorkonden uit vroegeren tijd, die ze ons mee- 

deelen, ontegenzeggelijk bewezen zijn, te zijn echt en ge- 
loofwaardig" 6). En de Dokkumer predikant zal bij zijn 
afscheid ook aan dit alles gedacht hebben, toen hij ver- 
zekerde : "Hijne denkbeelden zijn in dat lange tijdvak ook 

gewijzigd ; hoe kon het anders, waar het onderzoek ruste- 

'I Nicuw en Dud, 1870, biz. 316. 
2) B. W. Colenbrander, Geen fabelen, biz. 8. 
3) A. S. Carpentier Alting, Niet : Modun, ùf Apostol. Christendom !, 

blz. 13. 
4) T. a. p., blz. 19. 
5) T. a. p., blz. 22. 
6) T. a. p., blz. 23.. , 
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loos wordt voortgezet, waar de menschengeest nooit rusten 
kan of mag" 1). En met instemming zal hij gelezen hebben 
wat Jungius schreef over "de zichtbare inkleedi-ng van 

,grootsche geschiedkundige opvattingen of eeuwige waar- 
heden" 2). 

Een enkel woord ten slotte over der modernen opvat- 
ting van godsdienstigheid en kerkelijkheid. Alting schreef 
aan Homan : "Onder de godsdiensten staat de Christel?ke . 

bovenaan, maar de godsdienst is nog iets anders dan de 

godsdienst van Jezus" 3). Onder de destijds veelgeliefde 
uitdrukking ,geloof of vroomheid des harten" verstaat 

Alting elke godsdienstige gedachte, gevoelsuiting en daad". 

Bij zijn afscheid van Hoorn getuigt hij met De Genestet : 

"Uw richting is mij wel, mits zij naar boven streeft, en, 
schoon de mijne niet, mij wat te denken geeft" 4). Ook 
in der Modernen begrip der kerk is de invloed der Groninger 
School merkbaar. In zijn op verzoek zijner gemeenteleden 
in druk verschenen 3 Augustus 1873 gehouden preek 
over "De waarde der kerk voor onzen noemt Alting 
de kerk "het steunsel der godsdienst van Jezus" 5) ; ,de 
steunpilaar, de hechte grondslag der christelijke waarheid"; 
een instelling, waarbij de vrienden van Jezus zich aan- 
sluiten "om met vereende krachten die godsdienst van 
Jezus in de maatschappij te handhaven" 6). Al erkent hij 
tevens "de kerk van Jezus heeft de kiemen in zich van 
voortdurende hervorming", naar vorm en inhoud getuigde 
dit van den Groninger geest. 

Innerlijke strijd. 
' 

Tegenover de beschuldiging van oppervlakkigheid en ver- 

flauwing van innerlijk leven, mochten de oud-modernen wij- 
zen op zwaren innerlijken strijd. Onder de Friezen werd 

herhaaldelgk de klacht gehoord : "Wij hebben onzen strijd 

1) A. S. Carpentier Alting, 9 fscheidsrede van Dokkum, blz. 12. 
9) Nieuw en Oud, 1870, biz. 336. 
3) T. a. p., blz. '17. ' 4) T. a. p., biz. 10. 

' 

5) T. a, p., biz. 6. 6) T. a. p., blz. 18. 
' 
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gestreden, wij hebben nagevoeld de droeve klacht : "zij heb- 
ben mijnen Heer weggenomen, en ik weet niet, waar zij Hem 
hebben gelegd. 't Is ledig in ons en donker om ons geweest 
als in het graf 1). Van den Dronrijper predikant Dr. J. 
P. Escher vertelt Mevrouw Wijt : "QPas de spanning groot . 

geweest tot hiertoe, nog grooter zou zij worden, toen ook 
domin6 modern werd. Toen ook tot hem was gekomen 
de bekende waarschuwende stem : ,Het is niet geraden ,_ 
iets tegen het geweten te doen'. Toen ook had den 

' 

hoogen moed van het ,Hier sta ik, ik kan niet anders" 2). 
Dezelfde schrijfster vertelde mij, hoe zij eens met een 

vriendin, volgens de gewoonte dier dagen liep te theolo- 

giseeren. Bij het afscheidnemen, bleef deze plotseling staan 
en riep met ontzetting uit : "Maar, indien de Scbrift niet . 

?geinspireerd is, dan ..." Verder kwam zij niet, doch ver- 
klaarde later: "Het was mij op dat oogenblik of de grond 
onder mijn voeten wegzonk". Terecht werd op de vergadering 

. van moderne theologen van 13 April 1915 te Amsterdam 

erop gewezen : "dat de jongeren van zulk een zwaren 

strijd weinig weten, maar er wel om mogen blijven den- 
k6". De zooeven aangehaalde brochure bevat dezelfde 

gedachte : "De jongeren nemen aan, wat door ons met 

strijd was verkregen" 3). 
De reden waarom J. P. Bruinwold Riedel tot voorzitter 

. van "Onze Krans" werd gekozen, schrijft Carpentier Alting, 
lag voor de hand: "Hij had meer recht tot spreken dan 

' 

een onzer. Hij had een verleden achter zich ; wij begonnen. 
' 

Hij had zich moeten ontworstelen aan oneindig veel, dat . 

voor hem eens heilige Waarheid was ; wij waren kinde- 
ren der moderne levensbeschouwing. Hij had jaren achter 
zich van arbeid, van peinzen, van kampen, van worste- 

len ; wij hadden geen verleden dat ons leerde... Hij was 
dus voorzitter krachtens zijn persoonlijkheid" 4). In zijn 
paaschrede 1867 te Dokkum gehouden, sprak Alting: 

1) M. Wijt-Posthuma, Herinneringen enz., blz. 6. 
2) T. a. p., blz. 8. 3) T. a.p., blz. 8. 
4) A. S. Carpentier Alting, Mnemosyne, biz. 71. 
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"Menigeen . heeft het aanlichten van dit feest niet zoo . 

blijde begroet als te voren. In menig hart kwam de twij- 
felende vraag wel op : zijn de teekenen des tijds niet z66, 
dat het geloof in den Christus geschokt wordt ? Ik weet 

het, 't gaat menigeen in onze dagen als Maria: Ze buk- 
ken neer op aarde en zien in haar niets anders dan het 

graf van den Christus" 1). En bij zijn afscheid van Dok- 

kum, 30 April 1882 : "Ik wist dat ik ergernis zou moeten 

geven ; ik wist dat ik in uw midden vuur moest neder- 

werpen ; oudere en mogelijk verstandiger vrienden gaven 
mij bij monde en in geschrifte den raad: bedenk u wel, 
wees voorzichtig, ga bedaard uw gang, schok niet en 
wond niet, laat eerst langzamerhand bemerken wat gij 
wilt. Ik heb daarnaar niet geluisterd, niet kunnen luiste- 

ren ; ik mocht bet niet doen. Ik heb dadelijk alles uitge- 
sproken wat ik dacbt ..." 2). 

Dat de innerlijke strijd niet spoedig uitgestTeden was, 

getuigde dezelfde in zijn afscheidsrede van Hoorn : "Meer- , 
deren kwamen langzamerhand met mij tot de overtuiging, 
dat geen enkel stelsel blijvende waarde heeft; dat de 
wereld der onzienlijke dingen op eindloos verren afstand 

blijft, daar het denken nooit opvoert tot onzen God. We 
' 

moesten de resultaten van ons denken en zoeken herzien, 
en weer kwam de twijfel ons nader" 3). Mevrouw "?ijt 
vertelde mij eens van de drie broeders Van der Veen ' 

,die zooveel voor Friesland gedaan hebben". Twee hunner 
waren modern. De derde Ds. Binne Bolleman van der 

Veen, van Eernewoude, schreef over "de echtheid van het 

Evangelie van Johannes", doch was in de politiek liberaal 4). 

1) Dez., De levende in het leven. Toespraak naar Joh. 20: 11-16, 
blz. 16. 

T. a. p., biz. 9. 
3) Dez., Wat altijd blvj ft, Toespraak gehouden 18 0ctober '85, blz. 8. 
4) Zooals destijds veel plaats vond. Hetzelfde vindt men tegenwoordig 

bij de kleine "Vrije Gereformeerde Gemeente" te Lemmer, een cal- 
vinistische met zeer methodistische tinten gekleurde godsdienstige ver- 
eeniging, welker ± 80 leden altijd liberaal stemmen en hunne kinderen 
naar de openbare school zenden. 
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Dikwijls sprak hij "over de treurige gevolgen der mo- 
derne richting, waarop dan een zijner broeders antwoordde: 

,Kom, kom, bang zijn helpt niet"'. Welnu, evenals zijn 
broer Wietse Benedictus, de secretaris van Haskerland en 

Jan, bekend advocaat te Leeuwarden, de vurige Thor- 

beckiaan, wegslepend spreker en behendig debater, werd 

,Oom Binne" de linksch-evangelische predikant van Eer- 
newoude ... modern door zijn huwelijk met de zuster van 
Ds. W. Zaalberg. 

' 

Tot nog toe spraken wij voornamelijk over den inner- 

lijken strijd van predikanten. Hoe menigeen in die dagen 
verzuchtte: prediker, daar in de lucht, hebt gij dan 

geen woordje voor mij ?" Wie zal het getal noemen der 
vele Friesche plattelanders, die in hun binnenkamer zich 

peinzensmoede gevoelden en neerzaten te midden van vele 
raadselen ? En dan, hoe menig predikant en leek voerde 
een innerlijken strijd, wanneer de zaken niet gingen, zoo- 
als zij wenschten. De Heer G. Bierma te Ternaard, die 

deze moeilijke tijden op de Friesche klei mee doorleefde, 
schreef mij : ,,Te Holwerd stond destijds de doopsgezinde 
predikant Plantinus, een man van grooten ijver, doch een 
felle tegenstander deer moderne theologie. Ik herinner mij 
zeer goed, hoe hij onder het preeken op den bijbel kon 

slaan, zeggende : "Het staat er ! het staat er !" Doch ook 
in deze gemeente zou de nieuwe richting veld winnen, 
al was het na veel innerlijken strijd". 

Onderlinge strijd. 
' 

Bij de vele nuanceeringen onder de modernen, vrucht . 

van een sterk ontwikkeld individualisme, sprak men om- 

streeks '70 openlijk van eigen of anderer tekortkomingen. 
"Carpentier Alting verklaarde ronduit: "Wij vrijzinnigen 

zijn ook zoo schromelijk eenzijdig" 1). "Laten wij 't elkan- 

der dan maar eens ronduit zeggen : de onzen hebben, tot 

nu toe, bitter weinig over gehad voor onze zaak. Wij 

1) A. S. Carpentier Alting, Mnem.osyne, blz. 27. 
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vnjzinnigen hebben geen geestdrift gewekt. Maar aan wien 
de schuld ? Laten we 't zeggen, wat al lang openlijk erkend 
had moeten worden: ook aan onze zijde is schuld" 1). 
Colenbrander schrijft in 1868 : "Ik erken volgaarne, dat 
onze richting werkelijk schade berokkent. Niet om de on- 

handigheid van enkele barer voorstanders, ook niet omdat 

wij allen onzen schat in aarden vaten dragen ; maar om 
het karakter der nieuwe richting zelve. Zij heeft die met 
elke hervorming gemeen" 2). Colenbrander erkent, hoe 

menigeen "door den strijd en de spanning" in ontwikke- 

ling eerder terug- dan vooruitging. Hetzelfde verschijnsel 
- zegt hij - waarvan Jezus gewaagde, sprekend van 

sommigen ,die niet hadden en aan wie ontnomen zou 
worden ook wat zij hadden,". In de dagen der Hervor- 

ming weer hetzelfde 3). Hij acht dit telkens wederkeerend 

verschijnsel noodzakelijk en troost zich met de gedachte: 
"Al is het dan ook waar, dat het openbaar maken van 
ons gevoelen op enkelen nadeelig mag werken, het kan 
toch nooit voor het menschdom in zijn geheel schadelijk 
zijn. En deze overtuiging dwingt ons-mede tot spreken" 4). 

Openlijk sprak men ook over de geringe belangstelling 
in het kerkelijk leven. Met instemming lazen de Friezen 
in 1868: "Wij moeten nieuw leven instorten aan onze 

openbare godsdienstoefeningen, d. w. z. die samenkomsten. 
moeten aantrekkelijker gemaakt worden voor 't verstand 
en 't hart beide ; voor 't verstand: door 't licht, voor 't 
hart: door den vromen gloed, die zij verspreiden" 5). 
Vooral het zich sterk ontwikkelend individualisme bracht 

onderlingen strijd. »Wij waren het nooit eens", sprak Oort 
13 April 1915 in zijn feestrede, ,maar het gesproken 
woord werkte na". Ook kwam omstreeks 1870 steeds dui- 

1) T.a.p., blz. 28. Ook Mevronw Wijt klaagde over gemis aan be- 
langstelling, t. a.p., blz. 7. 

2) B. W. Colenbrander, Geen fabelen, blz. 171. 
3) Het was bij de modernen omstreeks '70 geliefd, bun tijd te ver- 

gelijken bij het apostolisch tijdvak en de dagen van Luther. 
4) T. a. p., Geen fabelen, blz. 173. - 

5) P6caut in zijn meer aangehaalde brochure, biz. 48. 
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delijker hot onderscheid aan het licht tusschen de beide 
fractien onder de modernen, "de wijsgeerige of kosmopo- 
litische en de etische" zooals Jungius ze noemde 1). Met het 

oog hierop geeft deze schrijver aan, waarin de modernen 
z. i. ,bun kracht en bondgenootschap hebben te zoeken : 

,,Niet in eenheid van leer - ik zou den dag verwen- 

schen, waarop er een moderne geloofsbelijdenis hoe rek- 
baar ook, werd opgesteld 2) - maar in eenheid van streven 
en van beginsel. Dat beginsel is het echt Protestantsche: 

namelijk, negatief de volstrekte onafbankelijkheid van elk 

gezag buiten ons, positief de onvoorwaardelijke onderwer- 

ping aan het scherp beluisterd en goed begrepen getui- 
genis des geestes in ons" 3). 

Natuurlijk werd de onderlinge strijd scherper, naarmate 
de verschillende modernen verder van elkander verwijderd 
werden. Colenbrander wilde zich nu en dan zelfs niet 
modern noemen ,omdat ik weet", - schreef hij - "dat 
velen daarbij geschriften op het oog hebben, welke vol- 
strekt niet in allen deele met mijne overtniging overeen- 

komen, ja, waarin stellingen uitgesproken en ontwikkeld 

worden, die mgn godsdienstig gevoel zelfs kwetsen"4). 
En J. C. Zaalberg Pz. klaagde ,dat er mannen op den- . 

kansel verschenen zijn onder onze banier, welke beter 

gedaan hadden, dien nooit te beklimmen. Dat er som- 

migen zijn, die zoolang 't alleen om polemiek en afbraak 
te doen was, vurigheid van geest in overvloed toonden, 
maar nu er gesticht en getroost moet worden den heili- 

gen geest niet bezitten. Dat er oppervlakkigen en licht- 

vaardigen in overvloed zijn, die wel zeer v60r de moderne 

rigting, maar er zeer weinig achter zijn. Dat er geschriften 
verschijneri, die voor modern geveild, veeleer in de school 
van Voltaire, dan in de Kerk van Luther te huis behoo- 

1) E. C. Jungius, De populariteit der nieuwe richting, in : Nieuw en 
Oud, 1870, biz. 

2) In strijd hiermede gaf Jungius zelf een moderne geloofsbelijdenis, 
zooals wij zagen. 

3) Nieuw on Oud, 1870, blz. 315. 
4) B. W. Colenbrander; Geen fabelon, blz. 169. 
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ren, en wel van den geest des Dageraads getuigen, doch 
niet van den godsdienst van Jezus" 1). Alting verwgt vele 

vrijzinnigen "onwaarachtigheid", ,wierooken op 't altaartje 
der traditie" en Ieugen in de kerkelijke taal" 2). Yelen, 
die zich modern noemden, spotten met het oude geloof. 
" Vele onderwijzers", schreef mij de Heer Bierma van 

Ternaard, "die zich voor ;modern uitgaven, deden door 
hun optreden in het publiek veel schade aan de nieuwe 

richting. Velen hunner spraken met groote minachting 
over kerk en predikanten". En Alting verklaarde : "Ziet, 
ter linkerzijde staan zij, die glimlachen als er van God 
wordt gesproken en juichen zouden als wij de kerk, de 

draagster van den christelijken godsdienst verlieten, opdat 
zij maar spoedig ineenvallen zou of veranderd worden in 
een feestzaal" 3). Niet ieder echter oordeelde in zoo streng 
afkeurenden zin. Een radicaal moderne als Johs. Hooij- 
kaas Herderschee getuigde in 1869 ; "dat het een dwaling 
is, het voor een uitgemaakte zaak te houden dat men- 
schen die materialistische, positivistische denkbeelden zijn 
toegedaan, niet vroom kunnen zijn. Ja - het is zelfs denk- 

baar, dat de hang naar die denkbeelden voortkomt uit 
behoefte van 't gemoed die niet bevredigd wordt door 't 
aannemen van eenen "Schepper"; die eerlijk verwerpt wat 
onhoudbaar is voor 't denken, en al is zij nog niet recht 

voldaan, toch reeds, door los te zijn geworden van een 

dwaalbegrip, nader is gekomen aan de eigenlijke religieuse 
sfeer dan de meest onberispelijke belijder van Art. 1 der 

Apostolische geloofsbelijdenis" 4). Zoover gingen de Friezen 

niet, maar dat de nieuwe richting omstreeks 1870 den 
moed bezat fouten en gebreken in eigen boezem openlijk 

1) J. C. Zaalberg Pzn., De godsdienst van Jezus en de moderne 
richting, blz. 15. Blijkbaar doelt Zaalberg hier op F. A. Domela Nieu- 
wenhuis, destijds Luthersch predikant te Harlingen. 

2) A. S. Carpentier Alting, Mnemosyne, blz. 25 . 
3) A. S. Carpentier Alting, De waarde der Kerk voor onzen tijd, 

blz. 19. 
4) J. Hooykaas Herderscheê, IlTodern en ieligieus, in : Nieuw bn Oud, 

1869, blz. 190. < 
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te erkennen, bewijst hoe gezond en sterk zij zich gevoelde, 
hoe verzekerd van hare levensvatbaarheid. 

' 

Uitwendige strijd. 
I 

Reeds wezen wij erop, dat de vergaderingen van mo- 

derne predikanten te Leeuwarden werden ingesteld tot ° 
onderlinge versterking in den strijd tegen ongeloof en con- 

fessionalis1ne", en dat de in Frieslands hoofdstad opge- 
richte Ned. Prot. Bond ten doel had "een vriendelzjke 

wijkplaats te stichten voor allen die zich niet langer kon- . 

den tehuis gevoelen binnen de muren der bestaande ker- 
ken'". "?Pij gevoelden, de Irerl?genootschappen zouden een 

bangen strijd tegemoet gaan; mogelijk zou hun levens- 
avond spoedig gekomen zijn", schreef Alting 1). De strijd 
tegen het confessionalisme werd dan ook steeds zwaarder. 
Een strijdvaardig en toch gemoedelijk man als Alting 

' schreef aan het slot van zijn hoofdstuk "Onder de vrien- 
den der waarheid", voorkomend in "Mnemosyne" : ,In 
den naam der menschenliefde, in den naam van Neder- 
lands toekomst, niet verdraagzaam tegen het Kalvinisme 
der XIX eeuw". Toch had hij althans niet te klagen over 

handtastelijkheid der Dokkumer confessioneelen. Mevrouw 

Wijt vertelde mij, wat haar echtgenoot ondervond, toen 

hij van Beetsterzwaag naar Berlicum gekomen was, om 
met het oog op zijn beroep kerk en pastorie te bezien. 

n't Volk staat klaar om met steenen te gooien. Wil Dominee 
maar achterom gaan ?" Dus sprak een hem rondleidend 
Irerkeraadslid. Toen Wgt evenzeer per rijtuig bet dorp 
verliet, werd hij onder gejoel en gehoon van "de vrienden 
der waarheid" gesteenigd, doch kwam ongedeerd, hoewel . 
geheel ontdaan tehuis. Hij bedankte voor bet beroep en 
de daarop beroepen Ds. Reigersberg van Wier, wiens ge- 
zondheid niet zeer sterk was, bezweek onder het dienst- 
werk in deze als zeer lastig bekend staande gemeente. 

1) A. S. Carpentier Alting, Mnemoayne, blz. 78. 
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"Bekead is ook" - voegde Mevrouw Wijt eraan toe, ,dat 
in die dagen van fellen partijstrijd, modernen dikwijls door 
onder de dear geschoven briefjes met brandstichting en 

dergelijke liefel?kheden werden bedreigd. Laffe vreesaan- . 

jaging, die gelukkig nimmer in vervulling overging". 
Van hoeveel strijd getuigen de vele brochures en tijd- 

schriften uit die dagen. Wij kunnen er niet aan denken 
zelfs de meest bekende hier te vermelden. Zij ontbraken 
in geen enkel modern leesgezelschap - en er werd des- 

tijds veel gelezen - en in geen bibliotheek van den 
Protestantenbond. En dan de schoolstrijd, die na aanneming 
der wet van 20 Juli 1857 zoo fel ontbrandde en waaraan 
alle modernen omstreeks '70 levendig deel namen 1). 
Een zoo diepgaande strijd, dat hij tot op onze dagen zou 
voortduren. Hoevele moderne predikanten waren voorzit- 
ters der schoolcommissien en streden aan het front. En 

nog kan niet alles uit dien strijd worden meegedeeld. "Ik 
heb" - schreef Colenbrander mij - ,ik heb nog aan- 

teekeningen over mijn -ervaringen ten aanzien van den 

schoolstr?d; maar die loopen over gebeurtenissen, waarbij 
het nog levend geslacht ten nauwste betrokken is. Daarom 
acht ik het noch raadzaam noch geoorloofd er thans reeds 
uit mee te deelen". En evenzeer mag ik den strijd ohm 

. , 

. maatschappelijke en staatkundige beginselen slechts aan- 

stippen. Slechts vermelden, hoe de modernen in Friesland 
besliste voorstanders waren der grondwet van '48 ; besliste 
Thorbeckianen. Het strenge, rechtlijnige en hoekige in het . 
karakter van dezen staatsman lag geheel in de lijn der 

Friezea 2). - Aangestipt kan ook slechts worden het ge- 
ring aandeel der modernen van '70 in "de Afschaffings- 
beweging", die toen nog in windselen lag. Ook over den 

geringen ernst, dien onderwijzers en aanzienlijken met de 
' 

zaak maakten, werd destijds zeer geklaagd. Men vergete 

i) Zie vooral Dr. G. J. Vos Azn., Groen van Prinsterer en zijn tijd, 
Dordrecht 1891, Dl. II, blz. i12-116, 148-124, 130-138 en 181. 

2) Zie mijn artikel Multatuli's Sneeker CorrupondtntÚt 1868/69 in : 
De Vroe Fries, 19i6, blz. 88-142. ' 
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intusschen niet, dat de vereeniging toen nog slechts 25 

jaar oud was I). 

Opgewekt t godsdienstig en maatschap- 
pelijk leven omstreeks 1870. 

Ondanks, voor een goed deel juist door haar krachtigen 
in- en uitwendigen strijd naar vele kanten, mocht de nieuwe 

richting omstreeks '70 zich verheugen in een opgewekt 
godsdienstig leven. Reeds wees ik er op, dat men deze 

machtige beweging gaarne vergeleek bij de lste christelijke 
eeuw en de dagen der . Hervorming. Hugenholtz in zijn 
,Indrukken en Herinneringen" haalt het woord van Ulrich 
von Hutten aan: "het is een lust om te leven". In hoofd- 
stuk IV "In Friesland's Hoofdstad" schrijft hij : "Het 

tegenwoordig geslacht kan. zich geen denkbeeld vormen 
' 

van het opgewekte leven, dat in dien tijd op godsdienstig 
gebied gevonden werd. Mannen en vrouwen van allerlei . 

leeftijd en stand waren van deze dingen vervuld. Jonge- 
lieden, advocaten, doctoren en wie niet al meer, disputeer- . 

den tot in 't holle van den nacht over de vraag, of Jezus 
al dan niet lichamelijk zou zijn opgestaan, of en in hoever 
de evangelische verhalen historie of legende waren en wat 
dies meer zij" 2). ,Was het, omdat men zooveel belang 
stelde in historisch-critische vragen? Immers neen, maar 
omdat het besef ontwaakte dat men deze "halsfeiten" missen 
en als symbolen beschouwen kon, zonder eenige schade, 
neen, met groote winst voor 't godsdienstig leven" 3). 
Mejgboom in zijn referaat "?'Iodern-godsdienstig of chris- 

telijk-vrijzinnig", gehouden te Leeuwarden 13 September 
1915 getuigde: "Men ontmoette elkander met 'stralende 

i) Zij was opgericht te Leiden 12 September 1842. Over de klachten . 

zie men bet jaarverslag over 1870 der "Nederl. Vereen. tot Afschaffing 
van Sterke Dranken", blz. 43-48 van den provincialen correspondent 
te Leeuwarden E. H. Lasonder, en het "Statistisch Overzicht over 
1870", blz. 61. 

2) Hugenboltz, Indrukken en Herinneringen, blz. 104. 
. 3) T. a. p., blz. 105. 
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oogen". De meergenoemde heer G. Bierma van Ternaard 
schreef mij : Jongelieden spraken destijds meestal over de 
nieuwe leer. Na afloop van vergaderingen, zelfs op de 
societeit werden vaak theologische gesprekken gevoerd. 
Onze toenmalige burgemeester Klaasesz maakte van de 

theologie nog al eenige studie en menige vergadering van 
het Dagelijksch Bestuur, waaronder een orthodoxe wet- 

houder, werd gesloten met een theologisch dispuut, maar 
nimmer werd daarbij de ernst uit het oog verloren. Mijn 
neef te Holwerd, een man van vurig temperament, werd, 
toen b§ eenmaal tot de nieuwe richting bekeerd was, een 

>?verig propagandist. Deze, en een andere neef, meer be- 

zadigd, doch met een helder hoofd, kwam 's Zondags veel 

bij mijn moeder aan huis, en dan liepen onze gesprekken 
meestal over de nieuwe leer in verband met het ijveren 
van Ds. Plantinus er tegen" 1). Ternaard bood destijds een 
mooi en typeerend beeld van krachtig, opgewekt godsdien- 
stig leven. Hier woonde op het oude slot Herwey de zoo 
even genoemde burgemeester met zijn broer Herman, de 
notaris. Dokter de Boer, Jacob Heringa Gz. 2), hoofd der 

school, de wethouder D. Grasma, de beide landbouwers 
Klaas Klaasesz en Klaas Monsma waren allen aan het 

burgemeestersgezin geparenteerd. Deenik en Eilerts de Haan 
waren er huisvrienden. De onderwijzer T. E. Halbertsma, 
bekend Friesch schrijver en componist en de Heer G. Bierma 
aan bet Secretarie verbonden, deze allen zag Herwey dik- 

wi?ls binnen zijn oude muren. Ook de predikanten Bokma 
de Boer van Nes en Van Kuyk van 0. Nijkerk verschenen 
er vaak, theologiseerden en disputeerden en leefden mede 
al de elkaar snel opvolgende feiten en boekverscb§ningen, 
die dezen tijd maakten tot een lust om te leven. Burge- 
meester, dichtte zelfs een paar godsdienstige liederen, die, 
hoewel geen hooge l5oetische waarde bezittend, bet moder- 

1) Doopsgezind Leeraar te Holwerd. 
2) Thans schoolopziener te Grouingen. Hij schreef eenige gedichten, 

o. a, "De Frysce Keningssang", opgenomen onder no. 72 van It Liete- 
book. To Hearrefean, bij Hingst en Hepkema, 1876. 
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nisme omstreeks '70 typeeren 1). Zij werden destijds veel 

gezongen. - Van opgewekt godsdienstig leven getuigt ook 
wat Colenbrander schreef: ?lladat ik de te ontwikkelen denk- 
beelden in den winter van 1865 op 1866 te Engelum en 
den volgenden winter te Wijnaldum openlijk van den 

preekstoel in afzonderlijke avondbeurten besproken had, 
- en ik zegen nog de herinnering aan die avonden - 

heeft de ondervinding mij geleerd, dat ik mij in mijne 
aanvankelijke onderstelling niet bedrogen, maar door die 

preeken het godsdienstig leven bij niet weinigen tot een 

hooger peil had opgevoerd" 2). Alting getuigde : ,De gods- 
dienstprediker gevoelde, dat hij iets kon geven dat -goed 
deed, dat beter maakte en, als hij dan bemerkte, dat er 
meer vroomheid gekweekt werd ook bij hen die sinds 

jaren over al die dingen niet hadden nagedacht en als 
moderne Gallio's rondgingen door de wereld, dan gevoelde 
hij zich opgewekt en sterk. Zoo waren die Zondagen rust- 

punten op den zevendaagschen tocht te midden der alle- 

daagschheid, rustpunten waar men nieuwe krachten ver- 

gaderde voor morgen en overmorgen" 3). Elders heet het : 

,Van onderscheidene zijden kwam gisteren onmiddellijk 
na het eindigen der godsdienstoefening het verzoek tot 

me, of ik deze toespraak door den druk algemeen ver- 

krijgbaar wilde stellen" 4). Bij de herdenking van het 

50-jarig bestaan der vergaderingen van Moderne Theologen 
te Amsterdam 13 April 1915 sprak Alting : "Dat er be- 

langstelling was gewekt, bleek al spoedig, doordat velen . 

(te Dokkum) en wel de meest ontwikkelden, hun verlan- 

gen openbaarden, samenkomsten te houden, waarin de 
. 

belangrijkste vragen op godsdienstig gebied zouden kunnen 

I) 0. a. "God is Ljeafde" en "For wierheit in Ijocht". No. 13 en 14 
in : It Lieteboek. Voor het eerste schreef M. de Boer de muziek, voor 
het tweede Jhr. Mr. Humalda van Eysinga. _ 

2) B. W. Colenbrander, Geen fabelen, blz. V.- Dat destijds ook buiten 
Friesland tal van godsdienstige lezingen werden gehouden, wordt 
meegedeeld in: Nieuw en Oud, 1870, blz. 259-`?71. 

3) A. S. Carpentier Alting, Mnemosyne, blz. 
4) Dez., De waarde der Kerk in onzen tyd, Voorrede. 
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besproken worden.... Kwamen we eerst met enkelen in 
hun huis b?een, spoedig moest een ruim lokaal gezocht 
worden. Die vraagavonden voldeden aan een bepaalde be- 
hoefte. Ieder werd in de gelegenbeid gesteld schriftelijk 
of mondeling vragen te stellen ..." 1). Stellig vond deze 

opgewektheid haren grond in de frischheid der nieuwe 

richting, in de verre en mooie uitzichten die zij slag op 
slag opende, in het groot aantal wetenschappel?k-gods- 
dienstige werken, brochures en strijdschriften, die juist 
in dezen tijd het licht zagen, doch bovenal. in de door 
velen diepgevoelde behoefte naar nieuw godsdienstig leven, 
naar vrije vroomheid. 

Elke nieuwe tijdstroom zoekt zich verschillende bed- 

dingen en werpt zich met jeugdige kracht in elk terrein 
dat hij bevloeien kan. Naar aantal, oppervlakte en diepte 
dezer terreinen moet de beteekenis van den nieuwen 
stroom beoordeeld worden. De moderhe richting openbaarde 
zich niet alleen op godsdienstig gebied. Hugenholtz ge- 
waagde reeds v6or 1868 van ,voordrachten van allerlei 

aard, tooneelvoorstellingen door leden van Frieslands tal- 

rijke reder?kerskamers" 2). Aan de te Leeuwarden gehou- 
den Zondagavondbijeenkomsten werden spoedig Zaterdag- 
avondcursussen verbonden, in verschillende leervakken ",... 

zoo zag men hier een der eerste proeven van Toynbee- 

werk, toen nog niet met dien naam genoemd" 3). Op vele 

plaatsen in Friesland werden debating-clubs opgericht en 
hield men lezingen over de Afschaffingsbeweging. Mevrouw 

Wijt vertelt: »Wij hadden ook. ons maatschappelijk werk. 
Een naai- en breischool werd .opgericht, bestuurd en be- 

hartigd, en toen wij daar meisjes vonden, die door school- ' 
verzuim slecht onderwezen waren, wilden wij haar les 

gaan geven op zondagmorgen na de kerk. Maar daar bet 

lager onderwijs was, moesten wij nog toestemming gaan 

1) Zie De Hervorming, van 24 April 1915. Van dergelijke samen- ' 

. komsten gewaagt ook Mevrouw Wijt, t. a. p., biz 7 en 9. 
2) P. H. Hugenholtz, Indrukken en Herinneringen, biz. 106. 
3) T, a, p. 

' 
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vragen aan minister Fock. Kerkvoogden stonden ons af 

het gebruik der Kerkekamer, en leermiddelen werden ons 

overvloedig verschaft, door den 66nige, die steeds harts- 

tochtelijk toornde, zoodra het woord "modern" maar uit 

de verte tot hem kwam 1). Op deze z. g. Zondagsschool 
. 

werd niets anders onderwezen dan lezen en schrijven. 
Alom werden ook bewaarscholen opgericht. Carpentier 
Alting schrijft in het voorbericht zijner 1867 te Dokkum 

gehouden paaschpreek: "Het hoofddoel der uitgave is, 
om zoo een penninkske bijeen te brengen voor onze Tweede 
bewaarschool" 2). Een en ander bevestigt het woord 13 

April 1915 door Prof. Oort te Amsterdam gesproken : "In 
het eerst was de prediking van het Evangelie het genees- 
middel voor alle kwalen. Er was aanvankelijkt geen sprake 

. 

van een sociale beweging in de moderne richting. Later 
werd dit anders." Op vele plaatsen riep men ,,vereeni- 

gingen voor 't Yolk" in het leven, met volksbibliotheken, 
volksvergaderingen, leeszalen, waar men gezellig_ zijn krant 
kon lezen of zijn brochures. Zeer veel van dit alles leidde 

op vele plaatsen van het Friesche platteland al spoedig . 
een kwijnend bestaan. 't Ging van verkeerde, immers 
moderne zijde uit. Ook was het volk er nog niet rijp voor. 
Vaak ook werd de zaak te grootscheeps opgezet. 

Groote belangstelling mochten omstreeks 1870 onder- 
vinden de vergaderingen van het Nut, dat destijds een 

geheel ander karakter droeg dan thans. Veel Nuts-sprekers 
waren toen moderne predikanten. "Hoeveel tochten heugen 
mij in en buiten de provincie als spreker in de vergade- 
ringen van het Nut", schrijft Hugenholtz 3). 't Lag voor 
een deel aan den stand der sprekers, niet minder aan den 
Frieschen volksgeest, bovenal aan den krachtigen, plotse- 
lingen opbloei en het opgewekte van het moderne leven, 
dat de Nutsavonden oms treeks 1870 een beslist godsdien- 

1) T. a. p., blz. 8, 9. 
2) De levende in het leven, naar aanleiding van Joh. 20:11-16. 
'3) Geestig en scherp is het Nut dier dagen getypeerd door Alting 

in Mnemosyne, blz. gl-,101. 
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stig karakter droegen. Zoo schreef ik uit het notulenboek 
van een klein plattelandsdepartement in Friesland de vol- 

gende behandelde onderwerpen af. 

1867. God is Vader. Lofzang aan den Schepper. (In de 
Friesche taal). 

1868. De dood van Johannes den Dooper. 
1869. Geen loon voor goede daden. Licht en duister. 

Elke verandering is geen verbetering. David en 

Goliath. 
1870. Jephta's dochter. Karakterschets van Paulus. Zijt _ 

navolgers van het goede. 
Fn deze lezingen en bijdragen werden ten plattelande 

meestal door leeken gehouden. Een enkele maal door den 

pastor loci. 't Was dan ook niet tegen dozen nutsgeest, 
dat Alting in "Mnemosyne" verzet aanteekent. Hij acht 

het Nut verbasterd door deftigheid en standsverschil. De . 

meeste departementen waren z. i. afgeweken van de be- 

ginselen van Jan Nieuwenhuyzen. ,Er wordt te weinig 

gedaan voor 't volk", klaagt Alting. Indien het niet in 

al aijn instellingen gedemocratiseerd wordt, zal Nederland 
de schande beleven, dat het Nut heeft uitgediend". Dat de 

klacht geuit werd, toont dat de oude democratische geest 
in Friesland nog niet was uitgedoofd. 

Hot t eigen oordeel der modernen omstreeks 

1870 omtrent populariteit en toekomst t 

hunner richting. g. 
' 

Nog altijd lezenswaard is wat Jungius schreef over "De 

populariteit der nieuwe richting" 1). Dat de orthodoxen 

daaraan twijfelen, acht hij begrijpelijk, doch betreurt dat 

menschen "van zeer geavanceerde beginselen" den triomf 

dezer zaak wantrouwen. Hij schrijft dit toe aan hun hoog- 

hartig ongeloof "aan de mogelijkheid van volksverlichting 
en volksbeschaving in het algemeen" 2). Verder, aan de 

wijd verbreide meening ,dat het verlies van wondergeloof 

j) Nieuw en Oud, 1870, biz. 307-379. 2) T. a. p.,'blz. 32t, 
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niet is winst voor het godsdienstig leven" 1), en eindelijk 
aan de vrees der neutralen" , "dat de modernen niet iets 
kunnen geven, dat opweegt tegen het verlies van de voor. 

stellingen hunner jeugd". Jungius bestrijdt dit alles en 
vooral de bedenking, dat de nieuwe richting voor bet volk 

"veel te geleerd" zou zijn. Waar "theologen van beroep 
het voorzichtigst overleg noodig hebben om in den doolhof 
der hedendaagsche critische onderzoekingen omtrent den 

oorsprong en het onderling verband der Evangelien den 
draad niet te verliezen" 2), geldt dit niet voor ongeleerden, 
daar deze niet met de theologie maar de richting te maaken 
hebben. ,Het ware een onbegonnen werk met het volk te 

gaan tbeologiseeren", schrijft Jungius 3). Doch, door ver- 
beterd volksonderwijs en catechetisch onderwijs 4), door 
volksvoordrachten en bibliotheken voorgelicht, zal het volk 

gewaarschuwd worden "de grond waarop gij staat, is een 

zandgrond" De bedenking, dat de nieuwe richting velen 
beroofd heeft "van die schoone mythologische voorstelling 
der kerkleer, die juist aan de eischen der verbeelding zoo 
nitnemend voldoet" II), wordt door Jungius als juist erkend. 

Hij verklaart: "De critiek op hetgeen vroeger als onom- 

stootelijke waarheid vaststond, schijnt voor de kunst niet 

voordeelig, doch men vergete niet, dat de nieuwe richting 
nog jong is" 7). Hij ontkent echter, dat zij het volk berooft . 

"van den schat der bijbelsche verhalen, daar zij jurist- op 
bet punt van den Bijbel de beste leidsvrouw zal wezen 
voor de groote menigte, daar zij hem eerst goed leert ver- 
staan" 8). Jungius verwerpt evenzeer de bedenking ,dat de .. 

verslapping van het kerkelijk leven en de verkwijnende 
liefde voor de oude symbolen van Doop eri Avondmaal 

tegen de populariteit der nieuwe richting zou pleiten'.'. Hij 

1) T. a. p., blz. 322. 2) T. a. p., biz. 325. 3) T. a, p., blz. 331. 
4) Zie over godsdienstonderwijs : De geschiedenis det- godadienst op 

de catechisatie, van J. Attema, Nieuw en Oud, 1870. blz. 405-417, en 
Wenken voor 't godsdienstonderwijs, door J. Hooykaas Herderschee, 
Nieuw en Oud, 1872, blz. 503-516. 

5) Jungius, t. a. p., blz. 331. 6) T. a. p., biz. 333. 
7) T. a. p., blz. 336. 8) T. a, p., blz. 336. 
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schrtft dit toe aan "de gedachteloosheid van vroeger dagen 
en het sleur- en gewoonteleven ten opzichte van het gods- 
dienstig en kerkelijk leven" 1). Ten slotte beweert de 

schrijver, dat waar Elke nieuwe richting vast gelooft aan 
hare toekomst, de moderne daar wel het meeste recht toe 

heeft, daar zij is "de meest consequente doorvoering van 
het beginsel dat het Protestantisme in het leven riep. Zij 
is de zegepraal van het individualisme" 2). Hierin vindt 

Jungius de waarborg van haar toekomst; want "zij sluit 
zich zoo innig mogelijk aan bij de gedachte van Jezus 
zelven" 3); en hij beroept zich daarbij op Jezus' vertrou- 

wen, zijn geloof aan het goede in elk menschenhart. Met 

groote instemming halen de .oud-modernen omstreeks '70 
woorden aan van hun franschen geestverwant Vacherot, die 
zoo geestdriftig de populariteit en vooral de toekomst der 
nieuwe richting bepleit heeft 4). 

Wat geestverwanten of tegenstanders ook mochten zeg- 
gen, welke verschijnselen zich aan den horizont mochten 

opdoen, aan die toekomst twijfelden zij nimmer. Ook niet, 
toen in 1869 door de afschaffing der fforenen menig modern 

predikant zijn vorige standplaats zag innemen door een 
orthodoxen ambtgenoot 5). - Hoopvol wees men elkander op 
het snel groeiend aantal Protestantenbond-afdeelingen en 
rekende vast op toenemende populariteit, toen de atmosfeer 

gezuiverd was 6). En wel een sterk bewijs van dit onwan- 
kelbaar vertrouwen lag in den weemoedigen afscheidsroep 
der oude garde, die de zeventiger jaren mee doorleefde, 
en op dien gedenkwaardigen 13en April 1915 bet nieuwe 
moderne geslacht toeriep: MMorituri vos salutant!" 

H a 11 u m. 

1) T. a. p., blz. 338. 2) T. a. p., bl z. 343. 3) T. a. p., biz. 346. 
4) Vacherot, L'ancien et le nouveau Christianisme à propos de nou- 

velles Publieations, Ilevue des deux mondes, 5 Avril 1870. 
5) Dr. E. J. Diest Lorgion, De Nederd. Her1). Kerk in Friesland, 

Groningen 1848, blz. 113-118. 
6) Dr. J. Reitsma, Geschiedenis der Hervorm. en Hero. Kerk der 

Nederlanden, 3e dr., Groningen, 1899, biz. 822. 


